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  De Sterke Toren 
Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en Noord Luxemburg  
 

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

 In deze gebedsbrief: 

 

• Kerstmarkt in Vianden op 
12 en 13 december ! 

• Oprichting Thuisfront 
Commissie ! 

• Help Johan de krediet -
crisis door ! 
 
  

december 2009 

www.desterketoren.nl 
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Gebedsbrief nr.  98 
 

Bevat o.a.: 
Berichten uit  
Venray/Venlo/Valkenburg 
Bouwstenen Luxemburg 
(nieuwsbrief Johan Koopman) 
 

20e jaargang nr. 98 okt. 2009 
Verschijnt regelmatig ter onder-
steuning van gemeentestichtend- en 
vormend werk in Noord-Luxemburg 
en Zuid-Nederland. 
 

Correspondentieadres 
p/a Munsterplein 23  
6041 HE Roermond 
Telefoon: 0475-495676 
Mobiel: 06-23733411 
E-mail: sterketoren@gmail.com 
 

Website: 
www.desterketoren.nl 
www.hetvergetenland.nl 
 

Het bestuur 
Voorzitter / secretaris : 
Dick Vegter 
Zie correspondentieadres 
 

Penningmeester 
Margriet de Kruijf  
(077-3661735)   
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom  
 

Uitgave: 
Stg. De Vreugdebode 
Munsterplein 23 
6041 HE Roermond 

Bestemming giften 
 
 

Uw giften zijn in Nederland 
aftrekbaar volgens de ANBI wet. 
 
Bankrelatie  Nederland 
ING: 200.95.86 
Banknr. 97.55.85.290 
t.n.v. st. De Sterke Toren 
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom 
 

Bankrelatie België 
Nr. 000-3343026-18 
tnv. Koopman Johannes 
ovv. Johan Sterke Toren 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
 

Telefoon JK: 00352-26957478 
 
Testamentische beschikking 
“Ik legateer, vrij van rechten en kos-
ten, aan de stichting ‘De Sterke Toren’ 
gevestigd te Roermond,  
ingeschreven bij de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken te  
Maastricht e.o. onder nummer: 
41078019 een bedrag van €………
hetgeen drie maanden na mijn  
overlijden dient te worden afgegeven. 
 

Colofon Giften 
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Van het bestuur 
 

Met vreugde mogen wij u weer een nieuwe rondzendbrief aanbieden. 
Zoals u weet is ons voornemen om minimaal 5 rondzendbrieven per 
jaar uit te brengen en als we terugzien in 2009 is ons dat gelukt. Het be-
stuur en de medewerkers zijn zeer gemotiveerd voor het werk, dat onze 
broeder Johan Koopman in Noord-Luxemburg mag verrichten en we 
hebben dit jaar hele mooie resultaten mogen zien. Er zijn contacten en 
mensen zijn tot geloof gekomen. Wat is er mooier dan dat! En wat is 
een mooiere beloning voor alle inspanning en financiële offers. Ook uw 
offers en gebeden! Daar hebben we u al vaker voor bedankt en aan het 
eind van 2009 willen we dat nog eens nadrukkelijk doen. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat de Here u zal zegenen voor uw materiële en geestelijke 
bijdrage. 
Ondanks uw trouwe bijdragen, bemoedigingen en gebed moeten we 
echter constateren, dat de kredietcrisis er ook bij Johan inhakt! Dat be-
tekent, dat het maandelijkse tekort van ca € 500,- groter is geworden en 
de rek er compleet uit is! Er zal iets moeten gebeuren, anders is het ein-
de van het werk mogelijk in zicht. Wij zullen u hier met een aparte brief 
met een overzicht over informeren. 
In deze rondzendbrief kunt u ook lezen, dat we van plan zijn een TfC 
(Thuisfrontcommissie) op te richten vanuit betrokken gemeenten. Een 
initiatief van Henri Koehorst. Wij verwachten, dat dit op korte termijn 
vruchten zal afwerpen, of zoals Henri zegt: “Als de mensen maar vol-
doende betrokken zijn, komt het geld vanzelf wel!” 
Rest ons, namens het bestuur en de adviseurs, u geweldige gezegende 
Kerstdagen toe te wensen, een fijne jaarwisseling en bovenal Gods on-
misbare Zegen voor het komende jaar 2010. 
 
In Christus verbonden, 

Dick Vegter. 
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Want de liefde van Christus dringt ons. Want de liefde van Christus dringt ons. Want de liefde van Christus dringt ons. Want de liefde van Christus dringt ons.     
(2 Cor. 5:14(2 Cor. 5:14(2 Cor. 5:14(2 Cor. 5:14) 

 
 

 
Algemeen: 
Allereerst wil ik U graag hele fijne en gezegende Kerstdagen 
toewensen. Daarnaast een hele goede jaarwisseling en Gods 
onmisbare zegen voor 2010. 
Tenslotte wil ik U graag bedanken voor wat U voor mij hebt be-
tekent in 2009. Zonder Uw gebed, bemoediging en (financiële) 
steun had ik niet kunnen arbeiden in de Luxemburgse 
“wijngaard”. Heel, heel erg bedankt! 
 
Kerstmarkt: 
12 en 13 december hebben we weer onze jaarlijkse Kerstmarkt 
in Kasteel Vianden. Het is ieder jaar weer een zegen, om via 
de boekentafel mensen  met het evangelie in aanraking te mo-
gen brengen. 
De Duitstalige kalenders, die we uitdelen kosten ons niets. Die 
worden ons geschonken. 
 
Bijbelschoolstudenten: 
Ook het komende jaar komen er weer Bijbelschool-studenten 
voor hun stage. Het is fijn, dat we ieder jaar weer Bijbelschool-
studenten  kunnen ontvangen. Zij doen heel veel werk.  Folders 
verspreiden, kalenders verspreiden, filmavond organiseren 
enz. Ook daar gaan ons we weer op voorbereiden.  Want het is 
toch geweldig om ook te mogen meewerken aan hun toekomst.   
 

BOUWSTENEN 
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Nieuwe folders en antwoordkaarten: 
We zijn bezig met het maken van folders, Het kost heel veel tijd (en 
geld) om een aansprekende folder te maken, waar we het Evangelie 
centraal stellen en de mensen uitnodigen voor de Erediensten, Bijbel-
studies enz. Ook de antwoordkaarten c.q. cadeaubonnen maken is een 
kostbare zaak. De boeken die op de cadeaubon staan krijgen we geluk-
kig gratis aangeboden.  Zij zijn onmisbaar gebleken in de afgelopen tijd; 
net als de meertalige kalenders. (Frans, Engels, Nederlands)   
Eigenlijk hebben we geen budget voor evangelisatieacties!  Deze fol-
ders en antwoordkaarten, zijn niet alleen voor de kerstmarkt maar we 
maken er liefst 5.000 stuks, zodat we ze het hele jaar door kunnen ge-
bruiken!  We hebben daar circa € 1000,-  voor nodig.   
 

We vertrouwen echter op de Here en op U, onze vriendenkring, dat we 
deze evangelisatiematerialen kunnen laten maken! 

Logo :   Kreschtegemeinschaft    “Hoffnung fir Jidd ereen”  Asbl. 
Tijdens het maken van de nieuwe folder  en een nieuwe  antwoordkaart 
bleek , dat we ons logo niet meer gebruiken konden.   Vandaar  een 
nieuw logo, dat we  
U hierbij presenteren ! De gedachte er achter is deze:  
De toren met het kruis er op is het logo van de stichting 
De Sterke Toren. De groene achtergrond is het land 
Luxemburg. De stichting De Sterke Toren heeft zich nu 
gevestigd in Luxemburg via de Kreschtegemeinschaft 
Hoffnung fir Jiddereen ASBL. 
Want het Bloed van Christus heeft ook voor de Luxemburgers  gevloeit ! 
En dat kruis, en die liefde willen we graag brengen in Luxemburg.  

GEBEDSPUNTEN: 
 

Contacten:  
Het is belangrijk te blijven bidden ook voor de Contacten  
(Zie ook de vorige rondzendbrief). Wilt U a.u.b. bidden voor: 
 

• Myléne 
• De Burgemeester van Vianden. 
• Amrirezza 
• Isabella   
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GEBEDSPUNTEN (vervolg) : 
 
Het oudere Echtpaar, we hebben al een poosje niets meer gehoord ! 
 

De kerstmarkt:   
 

Bidt voor voldoende medewerkers 
Bidt dat er veel mensen komen 
Bidt dat veel mensen zoekende zijn naar de zin van Kerst en het leven, 
en dat wij hun daar “Het Antwoord” op kunnen geven, namelijk Jezus  
Christus. 
De doorwerking van de folders en Kalenders die verspreid gaan wor-
den. En de doorwerking van de boeken, die verkocht gaan worden. 

De Bijbelschoolstudenten :  
 

Bidt, dat hun dienst tot een Zegen zal zijn voor het werk hier, maar ook 
voor hun zelf en hun toekomst, misschien wel hier in Luxemburg. 
De nieuwe folders en antwoordkaarten:  
Bidt mee, dat het een folder mag zijn die de harten mag raken! Bidt 
mee, dat de kosten van de folder betaald kunnen worden. 
 
ECM:   
 

Bidt, dat ze de juiste mensen zullen vinden die hier mee gaan werken!  
Opdat nog meer mensen in Luxemburg het Evangelie mogen horen. 

Preekagenda  

 

Wilt u Johan een keer persoonlijk ontmoeten, kom dan naar één van de  
samenkomsten waar hij in de komende tijd zal spreken 

 
 

  Jan. 2010   

6 10.30 Wentger  3 10.30 Wentger 

13 10.00 Kerstmarkt  10 10.00 Valkenburg 

20 10.30 Wentger  17 10.30 Wentger 

24 20.00 Valkenburg  24 10.00 Nog open 

27  uitgevallen  31 10.30 Wentger 

Dec.  2009 
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Van de penningmeester 
 

Hierbij geven we de giftenverantwoording weer van de maanden 
September en Oktober.* 
 
September 2009. 
LteN25,-- VteU 50,-- NteA10,-- BapG150,-- JteA16,-- K35,-- 
WteA40,-- HteR21,--E30,-- B50,-- BijbteV150,--D200,-- N4,54 H25,
-- GemteH250,-- SteS30,-- J25,-- B25,-- EvN50,-- TteG34,03 Ge-
bEB12,-- UteH25,-- EvGteS150,-- HteM50,-- KteR10,-- G10,-- H50,
-- K15,-- WteN10,--LteU25,-- VteR100,--LteN50,-- M10,-- BteN35,-- 
SteW75,-- S25,-- BteA50,-- KteV20,-- VteZ35,-- VteD10,-- Chr-
GemteU160,-- ChrGemteU263,45 HteV50,-- SteR 35,-- EvBapte-
Z35,-- MteH30,-- WteN12,50 
 
Oktober 2009. 
BijbteV150,-- VteU50,-- JteA10,-- BapG150,-- JteA16,--K35,-- 
WteA40,-- HteR21,-- BijbDteO25,-- BijbDteO25,--  BijbDteO34,-- 
BijbDteO34,-- HteM50,-- KteR10,-- G10,-- H50,-- K15,-- WteN10,-- 
BogF250,--B50,-- H25,-- N4,54 SteS30,--B25,-- TteG34,03 GebE-
B12,-- EvBteS150,--UteH25,-- SteH25,--LteU25,-- VteR100,--
EvGN50,-- LteN50,-- BteN35,-- SteW75,-- VteD10,-- M10,-- K50,-- 
KteV20,-- BteA50,--S25,-- VteZ35,-- HteM50,-- KteR10,-- G10,-- 
H50,-- K15,-- WteN10,-- KteV22,69 KteV40,-- BteM15,-- VteN5,-- 
HteV25,-- HteV50,-- SteR35,-- MteE50,-- BapGteZ35,-- MteH30,-- 
ChrGemteU125,--WteN12,50 
 
Totaal september /oktober 2009  €5064,28 
 
Hartelijk dank voor uw donaties en  
uw betrokkenheid! 
 

Margriet de Kruijf 
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Oprichting Thuisfront Commissie 

 

Delen:      

 

Dit stukje schrijf ik naar aanleiding van de laatste vergadering van “De 
Sterke Toren“ waarbij ik als gast aanwezig was. Mijn naam is Henri  
Koehorst. Ik ben 29 jaar  oudste geweest in de ECG te Uithoorn, waar  
ik nog steeds deel van uit maak. 
 
Mijn betrokkenheid bij de stichting De Sterke Toren dateert vanaf het 
moment dat Johan met Ronald in Limburg het Evangelisatiewerk zijn 
gestart.  Sinds het vertrek van Johan naar Luxemburg  zijn er jaren ver-
streken. Het is gebleken, dat het daar een harde bodem is. Het is de 
geestelijke strijd van een alleenstaande man, die net zoals wij in de ge-
meente correctie, vertroosting en bemoediging nodig heeft, in groei naar 
volwassenheid.  Moeilijk als je vaak alleen zaait /ploegt. Gelukkig dat er 
nu zo veel mensen naast hem staan!  
 
Tijdens deze laatste vergadering van de Sterke Toren heb ik  als gast 
iets  willen delen waar ik al een tijdje mee loop. Namelijk om die ge-
meentes aan te schrijven die Johan al  kennen en waar hij ook  bij een 
aantal het Woord mag uitdragen. Deze brief is  begin november ver-
stuurd met daarin de vraag : 
“Zou u iemand vanuit de gemeente willen afvaardigen, die zich als con-
tact persoon voor Johan zou willen inzetten?”  Deze persoon zal dan  
zitting nemen in een  Thuis Front Commissie.(TFC).In tegenstelling met 
een zending commissie van een  plaatselijke gemeente, die verbonden 
is met meerdere zendelingen uit de eigen gemeente, houdt de TFC zich 
in dit geval concreet met Johan bezig om een levende schakel te vor-
men tussen de betrokken gemeente enerzijds en de zendeling en de 
ontstane gemeente  in Luxemburg anderzijds.  
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Deze schakelfunctie kan vooral tot uiting komen in het doorgeven  
van informatie van Johan  naar de eigen gemeente en omgekeerd  
 
De voornaamste taken van de thuisfrontcommissie zou den  
kunnen zijn: 

• Contact onderhouden van de eigen gemeente met De Sterke  
    Toren 
• Geestelijke en morele steun bieden. 
• Stimuleren van voorbede. 
• Verlenen van praktische ondersteuning. 
• E-mail contact met Johan zelf (ervan uitgaande, dat iedereen 

een computer heeft en er mee kan werken) 
• Dat  Johan zelf direct ons de /zijn noden bekend maakt. 
• Biddend te strijden en strijdend te bidden  zoals verwoord  
    in Col. 4: 12 
• Een doorgeefluik te zijn naar de eigen gemeente 
• Johan eens zelf te bezoeken en het werk gade te slaan en  
    daarvan aan het TFC melding te maken 

 
Hopende op veel reacties uit de gemeentes , niet om daarna weer heel 
veel te vergaderen maar veelmeer  een biddend team te vormen 
rondom Johan en om het met Col. 4:12 te zeggen “dienstknechten te 
zijn in gebeden voor Johan worstelende  opdat hij mag staan volmaakt 
en verzekerd bij alles wat God wil. 
Graag uw voorbede  hiervoor gevraagd.  
 
Met vriendelijke broedergroet en in Christus verbonden,    
 

Henri Koehorst 
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Cadeautje nodig ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Te bestellen bij www.everread.nl 

In liefde geloven I - In Liefde verenigd 

Prachtige gedichten over de relatie tot God binnen de verhouding man-vrouw en 
over de liefde van God voor Zijn kinderen. Deze bundel vormt samen met In 

Liefde geloveneen  II een tweeluik.                                                Prijs: €4,50 

In liefde geloven II - In Liefde en waarheid 
De dichter verwoordt op schitterende wijze de betekenis van een aantal heils-
waarheden in het persoonlijk leven.  
Deze bundel vormt samen met In Liefde Geloven I een tweeluik.                                                                                  

Prijs: €4,50 

Heimwee naar morgen 
Een prachtig uitgevoerde, full-colour gedichtenbundel, die 
door de mooie foto's en opmaak tegelijk een schitterend kijk-
boek is.  De gedichten zijn verdeeld in drie hoofd-delen: 
'Heimwee naar onschuld'; 'Heimwee naar later' en 'Heimwee 

naar liefde'.                     Prijs: €14,95 
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 Nuttige adressen  
 

Evangelische Baptistengemeente Valkenburg (Lb) 
 

Gebouw Jeugdheim achter de Erke 
Burgemeester Henssingel 4 
Valkenburg aan de Geul 
Diensten: iedere zondag om 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.ebgvalkenburg.nl 

 

Bijbelgemeente Venray 

Gebouw ‘De Kemphaan’                               
Kennedyplein 1, Venray                                                                  
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur.                                     
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeentevenray.nl 
 

 

Bijbelgemeente Venlo 
 

Gebouw ‘Bijbelgemeente’ 
Garnizoenweg 2, Venlo 
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeente.nl 

 
 

Huissamenkomsten Wincrange (L) 
 
 

Haaptstrooss Haus 78a 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
Diensten: iedere 1e, 3e & 5e zondag  
van de maand: 10.30 uur 
Na afloop gelegenheid is er koffie met brood 
www.hetvergetenland.nl  

 

 

 

 



De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  
onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


